
Jövőkép terepszínben: 

A Magyar Honvédség, mint karrierlehetőség 

 

Tisztelt Tanuló! 

Az elmúlt években számos alkalommal kerestük fel az oktatási intézményeket, így 

találkozhattál velünk pályaorientációs napokon, diákönkormányzati napokon és különböző 

iskolai rendezvényeken. A pályaválasztás időszakában szeretnénk információt nyújtani 

számodra arról, hogy milyen lehetőségeket kínál a Magyar Honvédség. Kérjük, olvasd el ezt a 

rövid tájékoztató levelet, tekintsd meg kisfilmünket és a szolgálatformákat bemutató 

prezentációnkat, illetve tanulmányozd át a tájékoztató anyagainkat. Amennyiben felkeltette 

érdeklődésedet a katonai pálya, keress bennünket megadott elérhetőségeken vagy jelezd 

osztályfőnöködnek. 

Képzési lehetőségek: 

– Az érettségire épülő tisztképzésünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karán valósul meg. Arról, hogy az adott évben milyen szakok indulnak, a 

felvételi időszakban lehet tájékozódni, a jelentkezés – a civil felsőoktatási intézményekbe 

történő jelentkezéshez hasonlóan – önállóan történik, a felvi.hu oldalon keresztül. Amennyiben 

a hallgató honvédségi ösztöndíjasként nyer felvételt, hivatásos hadnagyként fejezi be a 

négyéves képzést, az adott katonai szaknak megfelelő végzettséggel. A diploma mellett a 

pályakezdő katona egy életre szóló hivatást és biztos megélhetést szerez. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar online nyílt napot 

tart 2020. december 4-én. Az esemény facebook linkje: 

 

https://www.facebook.com/events/418208132546369 

 
(Bővebb információt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztató.pdf dokumentum tartalmaz.) 
 

– Az „Acélkocka” elnevezésű altisztképzésünket Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián 

indítottuk el. Érettségi vagy – annak megszerzésének évében – a félévi bizonyítvány szükséges 

hozzá. A képzés 1 éves, 5 hét alapkiképzésből, 4 és fél hónap vezetői felkészítésből és fél év 

szakmai képzésből áll. Az újoncok az MH Altiszti Akadémia állományába tartoznak, fizetésük 

a képzés ideje alatt nettó 199 ezer Ft. Ezen felül a lakhatás és étkezés térítésmentes, valamint 

utazási hozzájárulást is biztosítunk számukra. 
(Bővebb információt az Acélkocka altisztképzés tájékoztató.pdf dokumentum tartalmaz.) 
 

– Ha valaki még középiskolás, de már nagykorú, esetleg később civil felsőoktatási 

intézményben szeretne továbbtanulni, csatlakozhat az Önkéntes Tartalékos Rendszerhez 

műveleti vagy területvédelmi tartalékos katonaként. A tanulói jogviszonnyal rendelkezőket 

szünidőben hívjuk be kiképzésre vagy szolgálatellátásra, melynek idejére fizetést, étkezési 

ellátást és utazási költségtérítést kapnak, illetve szállást is igényelhetnek. A területvédelmi 

tartalékosok egyszeri szerződéskötési díjra (bruttó 33 ezer Ft) jogosultak, valamint mindkét 

szolgálati formánál éves rendelkezési állási díj jár, melynek összege területvédelmi tartalékos 

esetében a mindenkori minimálbér 100 %-a (2020-ban bruttó 161 ezer Ft), műveleti 

tartalékosként a mindenkori minimálbér 150 %-a (2020-ban bruttó 241 ezer Ft).  
(A tartalékos szolgálatokról bővebb információt az Önkéntes Műveleti Tartalékos szolgálat tájékoztató.pdf, illetve 

az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat tájékoztató.pdf dokumentumok tartalmaznak.) 
 

https://www.facebook.com/events/418208132546369


– Akik az iskola befejezését követően dolgozni szeretnének, a szerződéses katonai 

szolgálatot választhatják. Amennyiben szükséges, a honvédség szállást is biztosít számukra, 

azaz nem kell senkinek albérletre költenie, illetve támogatjuk az étkezést és a munkába járást 

is. Ruházatot, felszerelést, valamint változatos, kiszámítható életpályát kínálunk a 

jelentkezőinknek.  A szerződéses, legénységi beosztásokban érettségivel minimum bruttó 299 

ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255 ezer Ft-ot lehet keresni, míg altiszteknek bruttó 340 ezer, 

tiszteknek bruttó 412 ezer Ft a minimum fizetése havonta.  A honvédség szerződéskötéskor 100 

ezer Ft szerződéskötési díjat, családalapítási, iskolakezdési és lakhatási támogatásokat kínál, 

valamint nyugdíjpénztári hozzájárulás, kedvezményes üdülés, ingyenes egészségügyi 

szűrővizsgálatok és sportolási lehetőség is biztosított a katonák számára. 
(Bővebb információt a Szerződéses szolgálatforma tájékoztató dokumentum tartalmaz.) 
 

Tisztelettel: 

A Katonai Toborzók 
 


